
Spørgsmål/svar om genåbningen af skolen 
Greve Lærerforening 

(Senest opdateret 8. april 2020 kl. 21.45 ) 

Personlige forhold: 

 Spørgsmål: Hvis mine børn bliver ramt af Covid-19, kan kun jeg og min mand passe dem, da det er 

for risikabelt for vores forældre at passe dem. Hvad gør jeg, hvis barn syg dag 1 og 2 er opbrugt, 

men barnet stadig er sygt? 

 Svar: Dit barn og du selv, kan ikke møde på arbejde før 48 timer efter symptomerne er overstået. I 

skal konferere med egen læge. 

 Spørgsmål: Jeg er 62, min mand 76. Jeg er bange for at bringe smitte med hjem. Kan jeg 

fjernundervise min 5. klasse som jeg hidtil har gjort? 

 Svar: Hvis du selv er i risikogruppen, skal du ikke møde fysisk på arbejde, men hvis du i din nære 

familie har kronisk syge eller er i risikogruppen, har Sundhedsstyrelsen udmeldt, at man godt kan 

gå på arbejde. Her til aften har ministeren meddelt, at det er familiens egen praktiserende læge, 

der ud fra sygdomshistorie og styrelsens retningslinjer skal vurdere, om man som en person i 

risikogruppen eller med nære familiemedlemmer i risikogruppe skal starte i dagtilbud eller skole 

efter påske – hvad enten man er barn eller ansat. Så svaret at, at gå til egen praktiserende læge. 

 Spørgsmål: Hvornår er man i risikogruppen? 

 Svar: Ældre over 65 år, personer med forskellige kroniske sygdomme; Hjertekarsygdomme (gælder 

ikke velbehandlet forhøjet blodtryk, Lungesygdom, kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion, 

kronisk leversygdom, diabetes 1 og 2, muskelsygdomme (særligt hvis man har nedsat hostekraft), 

Svær overvægt, særlige blodsygdomme, personer med nedsat immunforsvar som følge af: 

blodsygdomme, organtransplantation, HIV infektion, børn med kronisk sygdom, gravide kvinder op 

til to uger efter fødsel) Kilde: sundhedsministeriets vejledning.  

 Spørgsmål: Kan man nægte at udsætte sig selv for smittefare?  

 Svar: Hvis man ikke møder på arbejde, når man bliver bedt om det af sin leder, er det at betragte 

som arbejdsvægring, og så risikerer man at blive afskediget. Man skal have gyldig grund til at blive 

væk. 

 Spørgsmål: Jeg bliver 58 år om 1,5 måned og min mand bliver 67 år om 14 dage. Jeg er i behandling 

for forhøjet blodtryk og jeg er (stadig) ryger. Er jeg og min familie i gruppe "særlig udsat”?  

 Svar: Som svaret er lige nu fra Sundhedsstyrelsen, så er din familie ikke særligt udsat, udover at din 

mand er over 65. Og du skal derfor møde på arbejde, hvis du bliver bedt om det. Hvis man er i 

behandling for forhøjet blodtryk, og behandlingen er under kontrol, er man ikke særlig udsat. Se 

evt. sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men det er vigtigt, at du er i kontakt med din læge, og følger 

anbefalinger derfra. 

 Spørgsmål: Sidst, men ikke mindst, hvordan vil forløbet være, hvis jeg eller andre nægter, at møde 

ind på jobbet? 

 Svar: Så risikerer man at blive afskediget for arbejdsvægring. 

 



 

Overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

 Spørgsmål: Hvordan sikrer kommunen sig, at skolerne overholder sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer? 

 Svar: 

 Spørgsmål: Er der rengøringspersonale nok til 2 gange rengøring om dagen, afspritning af toiletter 

mm.? 

 Svar: Man er i gang med at indgå aftaler med rengøringsselskabet. 

 Spørgsmål: Hvordan skal rengøringsstandarden være? 

 Svar: Kommunen meddeler, at de følger Sundhedsstyrelsernes vejledning meget restriktivt. 

 Spørgsmål: Hvad er nødvendig rengøring? 

 Svar: Der skal leves op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Der skal være grundig rengjort inden 

der startes, og der skal gøres rent to gange om dagen, hver dag. 

 Spørgsmål: Jeg er bekymret over hygiejnestandarden på skolen, der er ufattelig ringe. Skoleborde, 

katedre bliver ALDRIG tørret af med en klud. Der mangler ofte sæbe i automater, der mangler ofte 

papir i papirautomater. Der er kun et toilet til hver klasse. Er der sørget for ekstra rengøring i den 

periode, hvor skolen var lukket? 

 Svar: Der er lavet ekstra rengøring og der skal rengøres to gange dagligt. Det er i øjeblikket ved at 

blive afklaret. 

 Spørgsmål: Er der håndsprit i alle klasser og i pauserum mm.? 

 Svar: Nej ikke nødvendigvis. Men der skal være en god håndhygiejne ved jævnlig håndvask. 

 Spørgsmål: Hvornår må/kan/skal skolen sende børn hjem, som udviser symptomer? Ofte siger børn 

”jeg har det dårligt” – skal man så ringe dem hjem? Eller når de er snottet, hoster eller hvordan? 

 Svar: Har børn eller kollegaer symptomer skal de sendes hjem. De skal helst ikke dukke op på 

skolen. Forældrene har fået information om, at de skal holde børnene hjemme, hvis de har 

symptomer. 

 Spørgsmål: Rengøringen på skolen er direkte ussel og der er bestemt ikke nok toiletter. Vil der blive 

sat ekstra toiletvogne op på skolerne? 

 Svar: Nej, ikke såvidt vides lige nu. Man forsøger at løse det på andre måder på skolerne. Jeg har 

ikke overblik over de enkelte planer på skolerne endnu. 

 Spørgsmål: Hvordan sikres den grundige rengøring inden onsdag? 

 Svar: Der er ved at blive indgået aftaler med rengøringsfirmaerne, og rengøringen skal være på 

plads inden der startes op. 

 Spørgsmål: Hvordan sikres den løbende rengøring? 

 Svar: Der skal gøres rent to gange om dagen, og de aftaler er ved at blive indgået med 

rengøringsfirmaer 

 Spørgsmål: Får forældrene en orientering om krav og forventninger i forhold til hygiejne og deres 

egen adfærd, når de kommer på skolen? 

 Svar: Der bliver meldt ud fra forvaltningen til alle forældre, hvad der forventes af dem i forhold til 

børnenes hygiejne, at de ikke skal gå ind på skolerne osv.  

 



 

Spørgsmål til undervisning: 

 Spørgsmål: Er det nødundervisning eller ”rigtig” undervisning? 

 Svar: Undervisningsministeriet understreger, at der fortsat er tale om nødundervisning både for de 

der fjernundervises og de der møder i skole. For at kunne følge de sundhedsfaglige retningslinjer og 

undgå smittefare, kan der ske ændringer i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i, og i 

hvor mange timer, eleverne skal være på skolen. 

 Spørgsmål: Kan eleverne blive væk, uden at vi registrere fravær? 

 Svar: Fravær skal registreres på skolen, men ikke indberettes til Undervisningsministeriet og der 

trækkes ikke i børnepenge. Forældrene har undervisningspligt (som normalt), når de holder børn 

hjemme. 

 Spørgsmål: Hvilke fag skal der ikke undervises i? 

 Svar: Der fortsat tale om nødundervisning, så den bekendtgørelse skal stadig følges. 

 Spørgsmål: Hvordan kan vi sørge for, at forældrene ikke kommer med ind i skolen og sprede endnu 

mere smitte? 

 Svar: Der bliver sendt et brev ud til alle forældre, hvor det beskrives hvordan de forventes at agere, 

blandt andet at forældrene ikke skal komme på skolen, men aflevere ved døren. Det er den samme 

skrivelse til alle i kommunen. 

 Spørgsmål: Vil man dele klassen op, så der er 10 i hver gruppe og så sætte 2 af klassens lærere på 

til skiftevis at undervise de to grupper i forskellige fag? Eller må hver gruppe børn kun have en 

lærer? 

 Svar: Der må stadig kun være forsamling i små grupper, derfor skal eleverne spredes ud over flere 

lokaler og områder. Der er en udførlig vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som skolerne skal følge. 

Der er lige nu et arbejde i gang, der forsøger at løse de problemer. TR burde være inddraget i det 

arbejde på hver enkelt skole. Så I kan prøve at kontakte dem, for at høre hvor langt man er nået. 

 Spørgsmål: Skal skolebørnene være udenfor det meste af tiden? (det er væsentligt for lærerne at 

vide, i forhold til planlægning af uv.) 

 Svar: De skal være ude en stor del af tiden. Men den konkrete fordeling, sker på den enkelte skole. 

Den planlægning er i gang lige nu, TR er involveret i arbejdet og i kan kontakte skoleleder eller TR 

for nærmere information. 

 Spørgsmål: Hvor meget vil man kunne være indenfor, hvis vi spreder os ud over skolens mange 

lokaler, så der kun er 10 i hver? 

 Svar: Det afhænger af de konkrete forhold på skolen. Sundhedsstyrelsens vejledninger skal følges, 

og det logistiske arbejde er i gang på skolerne. TR er involveret, så de kan evt. kontaktes for 

yderligere information. 

 Spørgsmål: Ingen børn og lærere må komme småsyge i skole, er udmeldingen. Før Covid-19 blev 

nogle sendt sløje afsted, med besked om at de måtte se dagen an. Skal vi tjekke for feber, når 

skoledagen starter? 

 Svar: Der skal ikke tjekkes for feber. Men har et barn symptomer på smitte, skal det sendes hjem. 

 Spørgsmål: Gælder forsamlingsforbudet for over 10 personer også i skolerne? 



 Svar: Ja til dels, det er dog ikke beskrevet i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Det logistiske 

arbejde er i gang på skolerne. 

 Spørgsmål: Skal jeg fortsætte min fjernundervisning, hvis jeg ikke behøver møde fysisk op på mit 

job? eller skal jeg producere traditionelt vikar-materiale? 

 Svar: Elever fra 6-9 klasse skal fortsat fjernundervises. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan 

komme fysisk på arbejde, skal du aftale med din leder, hvordan du kan arbejde. 

 Spørgsmål: Hvad med de børn, som ikke kommer i skole pga. forældrenes bekymring? - Skal de 

fortsat nød/fjernundervises? eller skal de registreres "ulovligt fraværende”? 

 Svar: Børn, der ikke kommer i skole, skal registreres fraværende, men det skal ikke indberettes til 

uv. Ministeriet. Hvis børnene ikke kommer i skole, har forældrene den fulde 

undervisningsforpligtelse, med mindre de er syge. 

 Spørgsmål: Af de børn, som indtil nu har været i nødpasning, er en pæn del børn af forældre i 

sundhedssektoren. Dvs. de har en forhøjet risiko for at være smittede, uden symptomer. Er der 

tænkt over det? 

 Svar: De børn, der indtil nu har været i nødpasning er et relativt lille antal, og der er holdt øje med 

dem og deres forældre i den tid, der er gået. Hvis de udviser symptomer, skal de hjemsendes. 

 Spørgsmål: Hvornår kan vi forvente, at der ligger en plan, som indeholder retningslinjer og som er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt?  

 Svar: Ifølge forvaltningen, ligger planen klar inden påske.  

Generelle spørgsmål: 

 Spørgsmål: Alle de steder, hvor man er gået i gang med renovering af skolerne, hvordan skal de 

passe sammen med, at børn og lærere kommer igen om en uge? 

 Svar: Det koordinerende arbejde er i gang. 

 Spørgsmål: Hvornår forventer I opstart? 

 Svar: Så snart der er styr på rengøringen i forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer. 0-2 starter 

onsdag den 15. 3. starter torsdag den 16. 4. starter fredag den 17. april 5. starter mandag den 20. 

Alle børn fra 0-5 er i skole fra den 20. april. Den starter spirerbørn også. 

 Spørgsmål: Hvordan kan lederne vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at elev eller 

medarbejder kan møde på skole/arbejde? 

 Svar: Det er et virkelig godt spørgsmål, det har jeg ikke et svar på. Men en ting er sikkert, det er 

egne læge, der skal forholde sig til at om man fordi man er syg eller af anden årsag ikke kan komme 

på arbejde. 

Spørgsmål/svar er udarbejdet 8. april 2020 med alle de forbehold vi er nødt til at tage. Det er bedste bud på 

et svar, og der vil være en række svar, som ændrer sig henad vejen og som i øvrigt også er mulige for 

fortolkning. 


